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खूप वर्ाांपूवीिी गोष्ट आहे. कॅलब्रियातील एका गावात एक म्हातारी 
बाई रहात असे. सगळे तयाांना जादगूार आजी म्हणत.

गावातले लोक जरी तयाांच्याववर्यी आपापसात कुजबुजत असले, तरी 
तयाांना गरज पडले तवे्हा त ेआजीकड ेजात असत. गावातले धर्मगुरू आणण 
र्ठातल्या भिक्षुणी देखील आजीकड ेजात असत, कारण आजीच्या हातात 
खरांि जाद ूहोती.



तले, पाणी आणण केसाांच्या आकड्याने जादगूार आजी डोकेदखुी बरी करायिी.

तरुण र्ुलीांना नवरा भर्ळवून देण्यासाठी खास काढा करायिी.

िहेऱ्यावरील िार्खीळ आणण डाग काढून टाकणे हा तर ततिा हातखांडा होता.

पण जादगूार आजी आता म्हातारी होऊ लागली होती आणण 
आपले घर आणण बाग नीटनेटकी ठेवण्यासाठी आता ततला 
कोणाच्या तरी र्दतीिी गरज होती. म्हणून ततने गावातल्या िौकात 
एक जाहहरात लावली.



आणण उांि अँथनी फारसा वविार न करता आजीला िेटायला गेला.
आजी म्हणाली, “अँथनी, तुला घरािा केर काढावा लागेल, िाांडी घासावी 

लागतील. बागेतील तण काढायिां आणण िाज्या काढून आणायच्या हे पण तुला 
करावां लागेल. बकरीला िारा द्यायिा, दधू काढायिां. हो आणण तुला पाणी पण 
आणावां लागेल. या कार्ासाठी र्ी तुला तीन नाणी, जेवण-खाण आणण झोपायला 
जागा देईन.

“हो, िालेल. धन्यवाद.” अँथनी म्हणाला.
आजी पुढे म्हणाली, “हे बघ, पण एक गोष्ट र्ात्र पक्की लक्षात ठेव की 

र्ाझ्या पास्ताच्या हांडीला हातही लावायिा नाही. ती फार र्ोलािी आहे आणण 
र्ी कोणालाि ततला हात लावू देत नाही!”

“हो आजी, र्ी लक्षात ठेवेन.” अँथनी म्हणाला.

सवम काही नीट िालले होते. अँथनी आपले कार् व्यवस्स्थत करत होता 
आणण आजी आपल्याकड ेयेणाऱ्या लोकाांिी डोकेदखुी बरी करत होती, तरुण 
र्ुलीांना नवरे भर्ळवून देत होती, िहेऱ्यावरि ेडाग काढत होती…

बकऱ्याांच्या शेडजवळि अँथनीला झोपायला छान पलांग होता आणण तयाला 
िाांगलां जेवण भर्ळत होतां.

एक हदवशी सांध्याकाळी बकरीि ेदधू काढत असताना अँथनीला आजीि े
गाणे ऐकू आले. तयाने हळूि णखडकीतून डोकावून पहहले तर तयाला हदसले की 
आजी पास्ताच्या हांडीसर्ोर उिी होती.



आजी गाणे गात होती:
“पास्तािी हांडी, उकळ, उकळ,

छान गरर् पास्ता तयार कर,

र्ला लागली िूक, जेवायिी झाली वेळ
पोट िरेल इतका पास्ता बनव.”
आणण पास्ताच्या हांडीतून बुडबुडे येऊ लागले, उकळण्यािा 

आवाज येऊ लागला आणण हांडी छान गरर् पास्ताने िरून गेली.

र्ग आजी परत गाऊ लागली:
“पास्तािी हांडी, थाांब, थाांब,

छान गरर् पास्ता झाला तयार,

हांडी आता थांड हो,
परत िूक लागेपयांत आरार् कर.”
“वा! फारि छान! ही नक्कीि जादिूी हांडी 

असणार!” अँथनी र्नाशी म्हणाला.

र्ग आजीने अँथनीला जेवायला घरात बोलावले.
गाणे झाल्यावर आजीने जादचू्या हांडीवर पे्रर्ाने हळूि तीनदा 

फुां कर र्ारली होती त ेकाही अँथनीला हदसले नव्हत.े



र्ग एक हदवस झाली गांर्त.
दसुऱ्या हदवशी अँथनी जेव्हा गावात पाणी आणायला गेला, तवे्हा तयाने 

सगळयाांना या जादचू्या हांडीबद्दल साांचगतले.
आणण अथामति सगळे हसू लागले कारण हे ववचित्रि होत े- हांडी कधी 

आपोआप काही बनवू शकत ेका!
त ेम्हणाले, “हे बघ अँथनी, तू आपला धर्मगुरुां कड ेजा आणण तू खोटां 

बोललास हे कबूल करून र्ाफी र्ागून टाक. काय उगाि थापा र्ारतोस!”
अँथनीला फारि राग आला.
“आता र्ी तयाांना दाखवतोि!” अँथनीने तनश्िय केला. “केव्हातरी र्ी 

जादचू्या हांडीला पास्ता करायला लावेन! र्ग र्ात्र सगळयाांिी िाांगली स्जरेल!”

अँथनीला वाटले होत ेतयापेक्षा असा हदवस लवकरि आला. 
दोनि हदवसाांनी जादगूार आजी अँथनीला म्हणाली, “हे बघ अँथनी, 
डोंगरापलीकडल्या गावात र्ाझी र्ैत्रीण आरे्भलया राहत.े र्ी ततला 
िेटायला जाणार आहे. घर िाांगले साफ करून ठेव आणण बागेतलां तण 
काढ. बकरीला िारा दे आणण दधू काढ. तुझ्यासाठी र्ी कपाटात िेड 
आणण िीज ठेवलांय त ेखाऊन घे. पण लक्षात ठेव, पास्ताच्या हांडीला 
र्ात्र हात लावू नकोस.”

“हो, हो, आजी. आलां लक्षात.” अँथनी म्हणाला. पण तयाच्या 
र्नात वविार होता, ‘ही िाांगली सांधी आहे!’



आजी वळणावरून हदसेनाशी झाल्याबरोबर अँथनी लगेि घरात गेला, 
कोनाड्यातून पास्तािी हांडी काढली आणण जभर्नीवर ठेवली.

‘आता आजी म्हणायिी त ेगाणां म्हणून बघूया’ आणण अँथनी 
आजीि ेगाणे म्हणू लागला:

“पास्तािी हांडी, उकळ, उकळ,

छान गरर् पास्ता तयार कर,

र्ला लागली िूक, जेवायिी झाली वेळ
पोट िरेल इतका पास्ता बनव.”
आणण अथामति हांडीतून बुडबुड ेयेऊ लागले, उकळण्यािा 

आवाज येऊ लागला आणण हांडी छान गरर् पास्ताने िरून गेली.

“वा! वा!” अँथनी खूर् झाला, पळत पळत गावात गेला, िौकातल्या 
कारांजावर उडी र्ारली आणण ओरडू लागला, “ऐका हो ऐका! आपली ताटां, 
वाट्या, काटे-िर्ि ेघेऊन या. जादगूार आजीच्या घरी पास्ता खायला 
लवकर या! अँथनीने जादचू्या हांडीत पास्ता बनवला आहे!”

सगळे हसू लागले, पण तरीही आपापल्या घरी जाऊन ताटां-
वाट्या, वाडगे, काटे-िर्ि ेघेऊन जादगूार आजीच्या घरी तनघाले. 
आजीच्या घरी जाईपयांत पास्ताने िरलेली हांडी ऊतू जाऊ लागली होती.



अँथनी आता गावातला हहरो बनला होता!
तो सगळयाांच्या ताटात-वाट्यात आणण वाडग्यात 

पास्ता वाढू लागला.

गावातल्या लोकाांना पुरून उरेल इतका पास्ता तयार होता. 
धर्मगुरू आणण र्ठातल्या भिक्षुणीांना देखील तयाने पास्ता वाढला.

काही लोकाांनी तर दोनदा- तीनदा पास्ता घेतला पण तरीही 
हांडी िरलेलीि होती.



सगळयाांिां पोटिर खाऊन झाल्यावर अँथनी गाऊ लागला:
“पास्तािी हांडी, थाांब, थाांब,

छान गरर् पास्ता झाला तयार,

हांडी आता थांड हो,
परत िूक लागेपयांत आरार् कर.”
पण अरेरे! तयाने हांडीवर पे्रर्ाने तीनदा फुां कर र्ारली नाही!

अँथनी बाहेर आला आणण जर्लेल्या सगळयाांनी टाळया वाजवल्या. 
अँथनीने तयािा झोकात स्वीकार केला.

लोकाांनी केलेली स्तुती आणण कौतुक ऐकण्यात तो इतका रांगून गेला 
की पास्तािी हांडी अजून उकळत होती हे तयाच्या लक्षाति आले नाही. 
अिानक एक भिक्षुणी म्हणाली, “अँथनी, अरे जरा इकडे बघ!”

हांडीतला पास्ता आता आजीच्या घरातल्या जभर्नीवर साांडून दारातून 
बाहेर येऊ लागला होता!



अँथनी धावत घरात गेला आणण र्ोठ्याने ओरडून जादिू ेगाणे 
गाऊ लागला, पण हांडीतून पास्ता अजून बाहेर येति होता.

तयाने हांडी जभर्नीवरून उिलली पण 
तरीही तयातून पास्ता येति राहहला.

अँथनीने एक झाकण घेतले, हांडीवर ठेवले आणण तयावर बसला.

पण पास्ताने त ेझाकण आणण अँथनी दोन्हीही ढकलून 
हदले आणण पास्ता जभर्नीवरून वाहू लागला.



“थाांब! पास्ता थाांब!” अँथनी ओरडला.
पण हांडीतून पास्ता बाहेर येणे काही थाांबले नाही. कोणीतरी 

अँथनीला जर बाजूला ओढले नसत,े तर तो पास्ताखाली हदसेनासा 
झाला असता. पास्ताने जवळ जवळ सगळे घर िरून गेले होत.े

णखडकीतून आणण दारातूनही पास्ता बाहेर पडत होता आणण 
तरीही हांडीतून आणखी पास्ता तयार होति होता.

आता गावातल्या लोकाांनाही काळजी वाटू लागली.
“अँथनी, अरे, काहीतरी कर!” त ेओरडू लागले.
अँथनीने जादिू ेगाणे परत म्हणून पहहले, पण तीनदा पे्रर्ाने 

फुां कर र्ारली नसल्याने तयािा काहीि उपयोग झाला नाही!
आतापयांत पास्ता रस्तयावरही येऊ लागला होता आणण आता 

तयात अडकू नये म्हणून सगळे लोक तयाच्यापुढे पळू लागले.



“आता या पास्ताच्या पुरापासून आपले गाव वािवायला हवे,” 
गावि ेरे्यर ओरडले. “टेबले, गाड्या, दाराच्या फळया, जे काही भर्ळेल 
त ेघ्या आणण आता एक बाांध बाांधायला लागा.”

पण तयािाही काही उपयोग होईना. हांडी अजूनही 
उकळति होती आणण तयातून पास्ता बाहेर पडति होता.



“आता आपण हरलो!” गावातले लोक म्हणू लागले, आणण 
धर्मगुरू आणण र्ठातील भिक्षुणी देवािी प्राथमना करू लागले.
“आपले गाव पास्तार्ध्ये बुडून जाईल.” त ेघाबरून ओरडू 
लागले.

तयाि वेळी जादगूार आजी आपल्या र्ैब्रत्रणीला िेटून परत 
आली नसती तर गाव नक्कीि पास्तार्ध्ये बुडून गेले असत.े

गावात येता येताि काय झाले आहे हे ततच्या लक्षात आले.



आजीने जादिू ेगाणे म्हटले, आणण पे्रर्ाने तीनदा फुां कर र्ारली. 
हांडी उकळायिी लगेि थाांबली आणण पास्ता बाहेर येणेही बांद झाले. “बरां झालां आजी, तू आलीस! धन्यवाद!” गावातले लोक ततला म्हणू लागले.

पण र्ग लगेि त ेब्रबिाऱ्या अँथनीकड ेवळले.
“याला आता बाांधूनि ठेवले पाहहजे!” गावातले लोक रागाने ओरडू लागले.



“जरा थाांबा,” जादगूार आजी म्हणाली. “गुन््यािी भशक्षा 
ही गुन््याला शोिेल अशीि असायला हवी.” र्ग आजीने 
जवळि उभ्या असलेल्या एका बाईच्या हातातला काटा घेतला 
आणण तो अँथनीसर्ोर धरला.

“ठीक आहे. अँथनी, तुला र्ाझ्या जादचू्या
हांडीतला पास्ता हवा होता ना? पण आता र्ात्र र्ला 
फार झोप आली आहे, र्ी र्ाझ्या खोलीत जाऊन 
झोपत.े तू आता र्ुकाट्याने पास्ता खायला लाग.”



आणण ब्रबिारा अँथनी पास्ता खाऊ लागला.



सर्ाप्त


